منهج عليم دقيق ملرشوع اعلم بالقرآن الكريم

بسم اهلل ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،وىلع آهل وصحبه أمجعني،
وبعد:
فهذه سلسلة منهجيات (مدارج اإلتقان لعلوم القرآن) مرشوع يبين
اعلما بعلوم القرآن الكريم ،فيه يشء من ابليان واتلفصيل ،أسأل اهلل
أن ينفع بها ،وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم ،إنه أكرم مسئول.
فمن نظر إىل واقع الساحة القرآنية يف عرصنا يف القرن اخلامس عرش
اهلجري وجد ضعفا شديدا يف إقراء القرآن الكريم؛ وما سبب ذاك إال
لضعف ادلراية يف علم اتلجويد؛ وذاك مرتتب ىلع بعدنا عن تراث
األئمة يف هذا الفن ودراسة كتب املعارصين فابتعد الطالب عن
تأصيل قواعد هذا الفن؛ وقد وفقين اهلل تعاىل بعد رحلة طويلة مع
شيوخنا وأساتذتنا إىل انتقاء منهج مدروس إلتقان هذا الفن ىلع انلحو
اتلايل:

 .١حتفة االطفال للجمزوري (ت١227 :ه) « ٦١بيتا»
 .2املقدمة يف اتلجويد البن اجلزري (ت833 :ه) « ١٠7بيتا»

 .3السلسبيل الشايف لعثمان مراد (ت١9٦3 :ه) « 2٦٥بيتا»
 .٤رائية االمام أيب مزاحم اخلاقاين (ت32٥ :ه) « ٥١بيتا».
 .٥عمدة املفيد وعدة املجيد لعلم ادلين السخاوي (ت٦٤3 :ه) «٦٤
بيتا».
 .٦املفيد يف اتلجويد لإلمام شهاب ادلين الطييب (ت979 :ه) «١93
بيتا».
جمموعها 7٤١( :بيتا)
 .١اتلحديد يف االتقان واتلجويد لإلمام ايب عمرو ادلاين (ت٤٤٤ :ه)
 .2الراعية تلجويد القراءة وحتقيق لفظ اتلالوة لإلمام ميك بن ايب
طالب القييس (ت٤37 :ه).
 .3اجلامع املفيد يف صناعة اتلجويد لإلمام أيب الفتح السنهوري (ت:
89٤ه).
 .٤جهد املقل لإلمام حممد املرعيش (ت١١٥٠ :ه).
فتلك عرشة اكملة
من أحاط بهذا الرتاث (شعرا ونثا) حفظا وفهما وتطبيقا
واستحضارا فقد امتلك من ناصية هذا الفن وأصبح فيه من
الراسخني.

اتلفصيل :وذاك حبسب املشهور بني انلاس:
نبدأ بتحفة األطفال للجمزوري وذلك ملا ييل:
 .١شهرة انلظم يف اآلفاق ،واعتماده دلى جل ادلارسني تلجويد القرآن
الكريم يف عرصنا احلارض ومن قبله ،ولعل هذا من قبول اهلل هل.
 .2ماكنة اإلمام اجلمزوري وشهرته يف هذا الفن خاصة.
 .3قرص انلظم وسهولة ألفاظه ومعانيه.
ثم بعد ذلك باملقدمة البن اجلزري ،وذلك ملا ييل:
 .١شهرة انلظم واعتماده أيضا دلى جل ادلارسني.
 .2ماكنة اإلمام ابن اجلزري وشهرته يف هذا الفن خاصة.
 .3ذكر قطب علم اتلجويد وأصله ،وهو خمارج احلروف وصفاتها.
 .٤ذكره لطرف من علم الوقف واالبتداء ،وعلم مرسوم املصاحف.
ثم بعد ذلك بنظم السلسبيل الشايف لإلمام عثمان سليمان مراد،
وذلك ملا ييل:
 .١أنه أصبح قبلة كثري من ادلارسني يف وقتنا احلارض.
 .2ماكنة اإلمام عثمان مراد وشهرته يف هذا الفن خاصة.
 .3أنه جامع نلظيم اتلحفة واجلزرية مع زيادة كثرية عليهما.
 .٤جل األبواب انلظرية اليت حنفظها نرثا نظمها الشيخ عثمان يف
السلسبيل كتعريف انلون الساكنة واتلنوين والفروق بينهما ،وتعريف

األحاكم ذاتها ،ومذاهب العلماء يف عد املخارج ،ومعاين الصفات،
ومراتب اتلفخيم ،وتنبيهات ملن يقرأ برواية حفص من الشاطبية
وغريها كثري.
 .٥خدمة كثري من املقرئني هل يف زماننا ،وإقباهلم عليه ملا وجدوا فيه
من كفاية وغنية.
تنبيه مهم :هذه املتون اثلالثة اكفية ملن أراد أن جيود رواية قرآنية من
روايات القرآن الكريم وقراءاته.
وقد يكتىف بالسلسبيل الشايف عن غريه فهو يغين عن غريه ،وال
يغين عنه غريه.
ثم بعد ذلك بنظم رائية اإلمام أيب مزحم اخلاقاين؛ وذلك ملا ييل:
 .١أن هذا انلظم أول مصنف يف اتلجويد وصل إيلنا.
 .2بدارسته يعرف الطالب بدايات هذا العلم الرشيف.
 .3معرفة مجلة من فضائل القرآن وآدابه ووصايا مهمة.
ثم بعد ذلك بنظم نونية السخاوي «عمدة املفيد وعدة املجيد يف
معرفة اتلجويد»؛ وذلك ملا ييل:
 .١أن هذا انلظم يعالج أهم القضايا يف هذا الفن ويه خمارج احلروف
وصفاتها اليت حيتاجها القارئ.

 .2أنه اعلج قضايا املخارج والصفات ويه مرتبة ىلع ترتيب املخارج
املشهورة.
 .3قوة ألفاظها وسالسة عباراتها ،واإلكثار من ذكر األمثلة .
ثم بعد ذلك بنظم «املفيد يف اتلجويد»؛ وذلك ملا ييل:
 .١هذا انلظم يعد من أهم املنظومات الواجب دراستها يف هذا الفن؛
وذلك أن املصنف إذا تكلم يف قاعدة حرص أمثلتها يف علم القراءات.
 .2تفرد املصنف بذكر بعض األبواب اليت يكاد يكون تفرد ببيانها
ـ كذكر حروف اهلجاء ونطوقها وأحواهلا ،واحلروف األصلية
والفرعية.
ـ عقد بابا عن احلراكت اثلالث والسكون.
ـ عقد بابا للهمزات وبني همز الوصل والقطع.

